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Był słoneczny poranek. Tego dnia Pan Stefan, jak co 
dzień, szedł do swojego warsztatu samochodowego 
nucąc ulubioną piosenkę:

W mym warsztacie jest wesoło,
Kiedy piosnka tam zagości,
Nawet auta tańczą w koło,
I nikt nie ma w sobie złości.

Silnik sam się nawet składa.
Wszystko piękne się wydaje,
Lepiej praca się układa,
Bo piosenka uśmiech daje. 

Po drodze spotkał Kasię.
– Dokąd idziesz tak wcześnie  
rano? – zapytał.
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– Niosę smakołyki dla moich małych przyjaciół. Kawałek słoninki, 
trochę ziaren zbóż. Robi się zimno i trzeba ich dokarmiać  
– odpowiedziała Kasia.
Pan Stefan uśmiechnął się do niej i poszedł do swojego warsztatu 
samochodowego. Kasia usiadła na ławeczce i zawołała:
– Kraczek! Bobrek!
Pierwszy przyleciał Kraczek. Duży kruk. Był 
tak zasapany, że ledwie przysiadł na oparciu 
ławeczki.
– Witaj Kasiu.
– Przyleciałeś z bardzo daleka? – zapytała 
Kasia.
– A gdzie tam. Przyleciałem z sąsiedniego 
dachu. Tylko człowieki zaczęli palić 
w piecach i ten dym tak mnie osłabił 
– odpowiedział zasapany Kraczek.
– A gdzie jest Bobrek? – spytała Kasia.



– O! Widzę jak człapie. Idzie jakby stąpał 
po jakimś kleju – zdziwionym głosem 
powiedział Kraczek i spytał go – coś ty taki 
oklejony?
– Nie wiem. Wszędzie się kleję  
– odpowiedział Bobrek – przylepiam się  
do wszystkiego.
– To ty jesteś teraz taki przylepa – śmiał się 
Kraczek.
– A ty jesteś czarny jak kruk – powiedział 
Bobrek i szybko dodał – ja tylko wszedłem 
w jakiś smar czy olej, który wylał do rzeczki 
pan Stefan.
– Nie wolno wylewać oleju do rzeczki. Trzeba 
to powiedzieć Panu Stefanowi – zdziwionym 
głosem powiedziała Kasia.
– Ja się umyję i znów będę czystym bobrem, 
a ty Kraczek zawsze będziesz czarny  
– uśmiechając się dopowiedział Bobrek.
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– A ty myślisz, że kruki były zawsze czarne?
– A jakie? – zapytał Bobrek.
– To długa historia. 
– Opowiedz, opowiedz nam – zachęcała Kasia. 
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– No to posłuchajcie. Dawniej, my kruki, należeliśmy do grona 
kolorowych, pięknych ptaków. Mieliśmy piękne zielone piórka, 
a nasz śpiew zadziwiał wszystkich. Kruki siadały na najwyższych 
kominach i śpiewały pieśni z rajskiego ogrodu. Świat był 
wtedy piękny, kolorowy i wesoły. I kiedy człowieki zaczęli palić 
w piecach węglem, nagle z kominów zaczął wylatywać czarny 
dym. I wtedy nasz pradziadek wpadł do takiego komina i kiedy 
się z niego wydostał, to nie miał już pięknych, zielonych piór. 
Zrobiły się czarne jak sadza. Stracił także swój piękny głos.
– I wszystko to przez ten czarny dym? – spytała Kasia.
– Tak. Dlatego my kruki teraz tak wyglądamy i już nie śpiewamy, 
tylko kraczemy kra, kra, kra! – powiedział Kraczek. 
– Z wszystkich 
kruków, kolorowa i pięknie śpiewająca została tylko jedna  
– moja siostra, Zelanda.  
Jest ostatnim kolorowym krukiem.
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– To bardzo smutna historia – powiedziała Kasia i szybko 
dodała – a właśnie, gdzie jest Zelanda?
– Właśnie, gdzie? – powtórzył Bobrek – Trzeba jej poszukać.
– No to szukajmy – powiedziała Kasia i poszła w stronę 
domu.
Bobrek też chciał ruszyć na poszukiwania, ale nie mógł, bo 
przylepił się do ławki.
– Nie mogę się ruszyć! – krzyknął. – Kraczek, pomóż!
Kraczek zaczął ciągnąć Bobrka. Ten odrywając się, chwycił 
go za dziób.
– Puść mnie! – wrzasnął z zaciśniętym dziobem Kraczek.       
– Nie mogę – odpowiedział Bobrek – przylepiłem się teraz 
do twojego dzioba. 
– Mówiłem, że jesteś przylepa.
– A ty jesteś czarny – przekomarzali się przyjaciele idąc 
szukać Zelandy.
Na dachu domu przysiadł piękny, zielony ptak. Była to 
Zelanda. 
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Miała kolorową kokardkę na głowie i kolorowe skarpetki. 
Popatrzyła dookoła, westchnęła, uśmiechnęła się i pięknym 
głosem zaśpiewała:

Kiedy śpiewam świat wygląda kolorowo,

Każdy kwiatek, każde drzewko rośnie zdrowo,

O powietrze trzeba dbać, lasy i góry,

Każdy z nas jest przecież częścią tej natury.
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Pan Stefan usłyszał piękny śpiew Zelandy. Wyszedł z warsztatu, 
popatrzył na dach, na którym siedziała i powiedział do siebie:
– Jaki piękny ptak. Złapię go, wsadzę do klatki i będzie śpiewał 
w moim warsztacie.
Odwrócił się i poszedł po siatkę, w którą mógł ją złapać.
Tymczasem na dachu było słychać wołanie Bobrka i Kraczka: 
Zelanda! Zelanda!
– A, tu jesteś. Wszędzie cię szukamy – powiedział do niej Bobrek.
– Latałam nad dachami domów i zobaczyłam, że z kominów 
wydobywa się coś czarnego. 
 Ciekawe co? – zapytała.
– Nie wolno ci się do nich zbliżać – przez zaciśnięty dziób 
powiedział Kraczek.
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– Co mu się stało? 
– Przylepiłem się do niego – odpowiedział Bobrek 
– wpadłem do jakiegoś smaru i przylepiam się do 
wszystkiego.
– Pomogę ci się odlepić – zaproponowała Zelanda 
i pociągnęła łapki Bobrka. Dziób Kraczka został odlepiony.
– Słuchaj siostra – zaczął szybko mówić Kraczek – nie wolno ci się 
zbliżać do kominów. Nie wolno ci na nich siadać, a tym bardziej 
nie wolno ci do nich wchodzić. Obiecujesz, że tego nie zrobisz?
Ale Zelanda nie mogła odpowiedzieć, bo Bobrek przylepił się 
teraz do jej dzioba. Przyszła do nich Kasia.
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– Dlaczego trzymasz ją za dziób? – spytała.
– Bo Bobrek to taki przylepa – powiedział Kraczek.
– A ty jesteś czarny – rzekł Bobrek.
– Nie kłóćcie się. Trzeba powiedzieć Panu Stefanowi, że 
trzeba dbać o środowisko. To ważne dla nas wszystkich. 
Dla ludzi i zwierząt. 
– Żeby nie wylewał oleju do rzeczki – powiedział Bobrek.
– I nie wypuszczał czarnego dymu z komina – dopowiedział 
Kraczek, próbując odkleić dziób Zelandy od łapek Bobrka. 
Kiedy już ją uwolnił, Zelanda odfrunęła na sąsiedni dach.
– Jest taka ciekawska, wszędzie zagląda i włazi – z troską 
w głosie powiedział Kraczek – jeżeli wpadnie do dymiącego 
komina, to ostatni zielony kruk zniknie. Stanie się czarny 
i przestanie śpiewać.
– Nie możemy do tego dopuścić – dodała Kasia – Zelanda 
jest ostatnią nadzieją na czysty, kolorowy świat. 
– Właśnie. Ale co robić? – zapytał Bobrek.
– Mam! – zawołał Kraczek – Musimy zrobić wszystko, aby 
nie zbliżyła się do komina. Trzeba jej pilnować. 
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– Dobry pomysł! – wesoło powiedziała Kasia – O, słyszę Pana 
Stefana. Trzyma jakąś siatkę na motyle i ćwierka. Ciekawe po 
co? 
Pan Stefan wszedł na dach i szukał Zelandy, aby złapać ją 
w siatkę i zamknąć w klatce. 
– Ćwir, ćwir, ćwir. Gdzie jesteś ptaszku? – wołał 
na dachu.
Zelanda zauważyła dziwnego, 
ćwierkającego człowieka. 
– Wygląda na miłego,  
wesołego Pana 
– powiedziała – może też  
lubi śpiewać jak ja? 
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I podfrunęła bliżej. Pan Stefan obejrzał się i zauważył Zelandę 
siedzącą na kominie. 
– A tu jesteś – zawołał i zamachnął się, aby ją złapać, ale zaczepił 
siatką o sąsiedni komin i przewrócił się, głośno krzycząc przy 
tym. Zelanda wystraszyła się jego krzyku. Straciła równowagę 
i wpadła do komina. Pan Stefan wstał, otrzepał swój kombinezon 
i powiedział:
– A nie mam czasu dłużej łapać tego ptaka. Idę do warsztatu 
napalić w piecu, bo zimno się robi.
Zszedł z dachu i poszedł do komórki po węgiel.

Na dach przybiegł Bobrek, za nim przyfrunął Kraczek, który 
powiedział:
– W parku jej nie ma. Na wysokich drzewach też nie.
– Ja byłem nad rzeczką, ale jej tam nie widziałem. Tylko bardziej 
się okleiłem tym olejem – dodał Bobrek.
– To lepiej się do mnie nie zbliżaj, bo teraz jesteś przylepa 
przylepiarski.
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– A ty jesteś czarny i kraczesz – powiedział  
Bobrek.
Słysząc ich sprzeczkę, przyszła do nich 
Kasia.
– I co, widzieliście Zelandę? – zapytała.
Zgodnie odpowiedzieli, że nie.
– To nie traćmy czasu. Idźmy dalej szukać 
– zaproponowała Kasia.
Kiedy schodzili z dachu usłyszeli ciche 
wołanie. Był to głos uwięzionej w kominie 
Zelandy.
– Halo! Czy ktoś mnie słyszy, Halo!
Zaczęli szukać komina, z którego 
dochodziło to wołanie.
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– To ten komin! – zawołał Bobrek.
Wszyscy podbiegli do niego. 
– No nie! Wpadła do komina! – krzyknął Kraczek – Boję się, że 
straci swój piękny głos i stanie się czarna jak wszystkie kruki.
– I nie będzie już nadziei na piękny, kolorowy świat? – smutnym 
głosem zapytał Bobrek i dodał – Jeszcze nie straciła pięknego 
głosu.
– Ale, jak czarny dym poleci przez komin, to będzie za późno  
– smutnym głosem dodał Kraczek.  
– Słuchajcie! – zawołała Kasia – Słyszałam, jak Pan Stefan 
powiedział, że idzie po węgiel, aby napalić w piecu. Nie ma 
czasu. Wyciągajcie ją.
Podała linę Kraczkowi i pobiegła do Pana Stefana, aby go 
powstrzymać przed paleniem w piecu.
Kraczek z Bobrkiem zrzucili linę do komina i próbowali 
wyciągnąć z niego Zelandę.
Pan Stefan szedł do warsztatu z wiadrem pełnym węgla, kiedy 
z domu wyszła Kasia.
– O, tu Pan jest – zawołała.
– A jestem. Idę z węglem, aby napalić w piecu…
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– Nie może Pan tego zrobić – stanowczym głosem powiedziała 
Kasia.
– Dlaczego? Jest zimno i trzeba napalić – dodał.
– Ale wtedy zacznie wydobywać się czarny dym z komina – mówiła 
dalej Kasia.
– Po to jest komin, aby dymił – powiedział Pan Stefan i poszedł 
w kierunku warsztatu.
Kasia nie dawała za wygraną, znowu stanęła przed Panem 
Stefanem.
– W tym kominie jest 
Zelanda – powiedziała 
stanowczo.
– Jaka tam Zelanda? 



– Jeżeli napali Pan w piecu i poleci czarny dym do komina 
to ostatni zielony kruk, który pięknie śpiewa, zniknie i świat 
będzie szary i smutny. 
– Zielony ptak? Widziałem go. Faktycznie pięknie śpiewał.
– I aby dalej był zielony i tak pięknie śpiewał, nie może pan 
palić w piecu. 
Pan Stefan zamyślił się i dodał:
– Ja lubię ptaki, ale też lubię jak jest ciepło w warsztacie 
i w domu. Nikt za mnie nie napali w piecu. 
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– To niech Pan podłączy kaloryfery do elektrociepłowni. 
Uratuje pan Zelandę i być może cały świat.
Pan Stefan stał przez chwilę, a potem powiedział:
– Muszę iść.
Minął Kasię i zniknął za drzwiami warsztatu. Kasia pobiegła 
na górę, aby pomóc wyciągnąć Zelandę z komina, zanim Pan 
Stefan napali w piecu. 
Tymczasem na dachu Kraczek wołał:
– Zelanda! Zelanda! Trzymaj się!  
Bobrek, ciągnij! 
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– Ciągnę! Ciągnę! Przecież ciągnę! 
– odpowiadał Bobrek. 
Kiedy Kasia przybiegła na dach, było  
widać już kokardkę Zelandy jak  
wystawała z komina.
– Pan Stefan poszedł palić  
w piecu – powiedziała.



– To straszne! – przerażonym głosem krzyknął 
Kraczek – Biedna Zelanda! 
– Pospieszmy się! Razem! – nawoływał Bobrek  
– Widzę ją, już wychodzi z komina!
Z całych sił ciągnęli linę, do której przywiązana 
była Zelanda, gdy z dołu zawołał do nich Pan 
Stefan:
– Ej, tam na górze!
Wystraszyli się i puścili linę. Zelanda znowu 
wpadła do komina.
– No nie! Kra, kra, kra! – krakał Kraczek.
Na dole Pan Stefan mówił dalej:
– Ja lubię słuchać ptaków! Wiecie co? Tak zrobię, 
niech elektrociepłownia nas grzeje, a ja będę 
słuchał śpiewu ptaków. Wtedy świat jest wesoły 
i kolorowy. Odniosę to wiadro z węglem.
Kraczek i Bobrek uśmiechnęli się a Kasia dodała:
– Dziękujemy. Uratował Pan ostatniego 
zielonego kruka.
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– I świat! – dodał Bobrek.
A Kraczek szczęśliwy powiedział do Pana Stefana:
– Jak wyciągniemy Zelandę, to na pewno podziękuje pięknym 
śpiewem. Bobrek ciągnijmy!
Wyciągnęli Zelandę z komina, która otrzepała swoje zielone piórka 
i powiedziała:
– Ale tam było strasznie. Niskie, brudne kominy na dachach domów 
to ciemny, smutny świat.
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Usłyszał to Pan Stefan i radośnie wykrzyknął:
– O, to ten zielony śpiewający ptak. 
A Kasia dodała: 
– Tak, to jest Zelanda. Ostatni zielony kruk, który swoim 
śpiewem tworzy kolorowy, radosny świat. 
Pan Stefan uśmiechnął się i zdecydowanym 
głosem powiedział:
– Nie będę już palił w piecu węglem,  
nie będę wylewał oleju do rzeczki, ja też 
chcę, aby był czysty, uśmiechnięty świat.
Kraczek stał obok Bobrka, który nadal 
trzymał linę.



Dobranoc

– Możesz już ją puścić – powiedział do niego Kraczek.
– Nie mogę, przykleiłem się do niej – odpowiedział.
– A mówiłem, że jesteś przylepa.
– A ty jesteś czarny.
Przeszedł do nich Pan Stefan. Teraz stali wszyscy razem, a Zelanda 
pofrunęła na najwyższy komin i zaśpiewała swoją piosenkę. 

Kiedy śpiewam świat wygląda kolorowo,

Każdy kwiatek, każde drzewko rośnie zdrowo,

O powietrze trzeba dbać, lasy i góry,

Każdy z nas jest przecież częścią tej natury.

Słuchając jej, Bobrek odkleił się od liny, bo czysty śpiew Zelandy 
miał taką moc.
Wszystko dookoła zrobiło się kolorowe, wesołe i czyste. Słuchali 
jej wszyscy do późnego wieczora, aż sen zaczął ich morzyć. Kiedy 
położyli się do łóżek, przyszły do nich także piękne, czyste, 
kolorowe sny, które wyśpiewała im Zelanda. 
Czego i wam życzymy.
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